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Ter herinnering: deze fiche werd opgesteld om Belgische gemeentes de mogelijkheid te bieden om
goede praktijken in het kader van het programma « eigendomscriminaliteit » te delen
1. Naam van het project
Huisbezoeken door de diefstalpreventieadviseur, om de bewoners te sensibiliseren over
inbraak
2. Korte voorstelling van het project
De diefstalpreventieadviseur beantwoordt de vragen van de eigenaars of bewoners van
onroerende goederen in Schaarbeek die betrekking hebben op de bescherming van hun goed
tegen inbraak.
3. Duur project: start- en einddatum
2007 tot nu
4. Activiteiten
De diefstalpreventieadviseur beantwoordt de vragen van de eigenaars of bewoners van
onroerende goederen in Schaarbeek die betrekking hebben op de bescherming van hun goed
tegen inbraak:



Hij geeft wettelijke ondersteuning door zich op de hoogte te houden van de
reglementeringen in verband met technopreventie;
Hij legt huisbezoeken af en geeft tijdens deze bezoeken aangepast advies aan
de personen die daarom vragen.

Hij beheert ook de gemeentepremie die het doel heeft om de bescherming van woningen
tegen inbraak aan te moedigen:
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Hij behandelt de aanvragen voor premies, rekening houdend met het reglement:
ontvangst van de aanvragen, verificatie van de dossiers, voorstellen voor het
toekennen van premies aan het college, informatie die aan de vragende personen
wordt verstrekt;
Hij wijzigt het reglement indien de gemeenteoverheid dat vraagt.

5. Vormen van overlast (vermelden)
Inbraken
6. Doelstellingen
De bewoners en handelaars van Schaarbeek adviseren over de bescherming van hun goed
tegen inbraak.
Informeren over de bestaande financiële hulp: gemeentelijke diefstalpreventiepremies.
7. Doelgroepen
-

Bewoners en/of eigenaars van woningen in Schaarbeek;

-

Handelaars en/of kantoorbeheerders in Schaarbeek;

8. Partnerschappen
Dienst Gemeenschapswachten (uitdeling van thematische flyers - verspreiding informatie operatie Rosace)
Politiezone
9. Communicatie
Hoe bereikt u het doelpubliek?
Via de website van de gemeente
Via de gemeentekrant, Schaarbeek info
Door middel van de verspreiding van thematische flyers door de gemeenschapswachten
Wat is het adres van de webpagina?
https://www.1030.be/fr/cadre-de-vie-environnement/urbanisme-logement/logementhabitat/je-suis-locataire/prevention-contre-les-vols
10. Originaliteit – Innovatie
Op 1 januari 2018 werd de gemeentepremie met het maximale bedrag van de premie tot 500€
verhoogd. Het percentage van de beveiligingswerken werd tot 50% verhoogd.
11. Evaluatiemethodologie
Becijferde evaluatie:
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In 2018 heeft de diefstalpreventieadviseur 121 huisbezoeken uitgevoerd (41
eengezinswoningen, 77 appartementen en 3 gebouwen voor gemengd gebruik).
Dit jaar werden uitsluitend woningen bezocht. Geen enkele handelszaak.
117 aanvragen voor premies werden ingediend.
12. Jaarlijkse kostprijs (personeel en materiaal)
1 VTE (A.1)
Werkingskosten
Budget premies 2019: 47.480, 43€
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